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فرهادینه متنمیداد نه دیالوگ

از دهــه  70پایش به عالم صحنــه و دوربین
و بازیگری باز شــده اما بعد از تحمل سال ها
دشواری در این مسیر ،بازی خوبش در نقش
«بهروز» سریال تماشــایی «وضعیت سفید»
او را به شــهرت بیشتری رســاند .وی در این
مدت بــه موفقیت هــا و کامیابــی هایی هم
دست یافته که در مهم ترین آن ها طی سال
 93برای بازی در فیلم سینمایی «اعترافات
ذهن خطرناک من» ،تا یــک قدمی دریافت
جایزه نقش مکمل مرد جشــنواره سینمای
ایران پیش رفت .با «عباس غزالی» ،هنرمند
جــوان و بازیگــر ســینما و تلویزیــون درباره
نگاهش به هنر بازیگری تا خاطراتش از این
دنیای متفاوت گفت وگو کرده ایم.

با شاعران

•جایزه ام رضایت مردم است

خراسان به روایت
 29اردیبهشت 1352

گوشت هست اما گران است
 46ســال پیش در چنین روزی ،روزنامه خراســان
نوشــت :مدتی است که شــهرداری در نرخ گوشت
تجدیدنظــری نکــرده و قصابهــا بــه هــر قیمتــی
که دلشــان بخواهد گوشــت را میفروشــند و نرخ
شهرداری را هم رعایت نمیکنند .با توجه به زیادی
گوسفند مصلحت نیست هنوز هم گوشت کیلویی
یکصد ریال باشــد.تهیه گوشــت برای طبقه کارگر
دشوار اســت ،اگر قصابها ســرمایه کافی ندارند،
خوب اســت کــه شــهرداری به آنــان کمــک کند تا
بتوانند گوسفند بیشتری خریداری نمایند و رعایت
نرخ را هم در نظر داشته باشند.
•دستگیری مردی که جنون سرقت داشت

ســارقی که تازه از زندان آزاد شــده بود ،پس از یک
روز آزادی ،مجــددا به جــرم جیببری به دو ســال
زندان محکوم گردید .متهم که یوسف نام دارد ،دزد
سابقهداری است و تاکنون چندین مرتبه در درگز به
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جرم سرقت زندانی شده است .یوسف چندی پیش
که مدت زندانی آخرین اتهامش پایان یافت ،مجددا
یک روز پس از آزادی مرتکب سرقت گردید و از جیب
پیرزنی ،مقداری پول ربود که بالفاصله دستگیر شد
و بعد از یک روز آزادی مجــددا به زندان رفت .بنا بر
رای صادره از طرف دادگســتری شهرستان درگز،
یوسف این بار به دوسال زندان محکوم گردید.
•بر سر سرقت گوسفند پدرش را مجروح کرد

پسر جوانی نیمهشب یکی از گوسفندان پدرش را از
طویله ربود و هنگامی که می خواست از خانه خارج
شود ،پدرش متوجه وی شد و جلوی او را گرفت.
پسر با چوب چند ضربه به سر و صورت پدر وارد کرد
و او را مجروح ســاخت و غرق در خون بر روی زمین
انداختوخودمتواریشد.پدرتوسطهمسایگانش
به بیمارســتان ســوانح منتقل گردید و پســر تحت
تعقیب قانونی قرار گرفت.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

یک شهروند خوش ذوق مشهدی ،نمای بیرونی خانه خود
را با انواع گل و گیاه زیبا تزیین کرده و سیمای ُپرگل منزل او
توجه رهگذران و شهروندان را به خود جلب می کند« .کاظم
اسودی» شهروند محله فاطمیه است و طبیعتی زیبا را به
بولوار مجلسی آورده است.

عالقــه منــدان و طرفــداران عبــاس غزالی
چندی پیــش بــازی او را در ســریال «مینو»
در شــبکه یک و پیشــتر هم فیلم ســینمایی
«همــه چــی عادیــه» اثــر محســن دامــادی
دیدنــد .از وی درخصــوص کارهــای پیش
رویش ســوال می کنیــم و او در جــواب می
گوید :یکی از آخریــن آثاری کــه کار کردم،
فیلم ســینمایی «شــب لرزه» به کارگردانی
محمدرضا رحمانی بود .پیش از آن نیز برای
فیلم ســینمایی «من یوســفم مــادر» جلوی
دوربین محمدرضا فرطوســی رفتــم .اثری
که محصول مشــترک ایران ،کویت و عراق
است .یک تجربه کامال متفاوت که به تازگی
در جشــنواره های بین المللی با اســتقبال
خوبی مواجه شده اســت .وی از زمزمههای
تولید فصل دوم ســریال «مینو» هم خبر می
دهــد و آن را یکــی از پیشــنهادهای کاری
پیش روی خود می خواند که البته همچنان
در ابهام تصمیــم شــبکه تلویزیونی مربوطه
اســت .حرفه بازیگــری برای غزالی بســیار
مقدس اســت ،هنر بازیگری بــه اعتقاد وی
انتها نــدارد .او از اهمیت و جایــگاه این هنر
از نگاه خود بیشتر برایمان تعریف می کند:
چون به سختی به جایگاه کنونی رسیده ام،
بازیگری ارزش زیادی برایم دارد .من هنوز
جوانم و هزاران نقش صدایم می زنند و من
هم منتظر پاسخ دادن به آن ها هستم .ولی
باید واقع بین باشــم و تنها تالشــم این بوده
که از بین پیشنهادهای موجود بهترین ها را
انتخاب کنم .یکی از مهم ترین مالک هایش
در انتخاب نقش ،توجه به مخاطبان اســت.
معتقد است هنرمند تنها برای مخاطبانش
کار می کند و عشــق اصلــی را از بینندگان
می گیرد .وی تاکید می کنــد :برای همین
همیشــه گفته ام که جایــزه ام رضایت مردم
اســت .همواره ســعی می کنم متفاوت و در
عین حال آبرومند در این حوزه فعالیت کنم.
وی دیگر ابعاد مهم انتخــاب یک کار و نقش
را از نــگاه خــود بیان مــی کنــد :در انتخاب
نقــش مدیوم برایــم فرقی نــدارد و برخالف
برخــی از هنرمنــدان ،میان ســینما ،تئاتر و
تلویزیون تفاوتی قائل نیســتم .به نظرم کار
و بازی خوب در هر مدیومی دیده می شود،
چون نقطه اشــتراک این ســه مدیــوم مردم
هستند پس برای آن ها هر جا حضور داریم
باید درســت قدم برداریم .به عــاوه مالک
های فنی را در انتخاب هایم مــد نظر دارم؛

دوســت دارم نقــش هــای متفــاوت و دور از
کلیشه،تاثیرگذاروجذابرابازیوهمکاری
با کارگــردان های نامی با کارنامه روشــن و
شناخته شده و نیز کارگردان های فیلم اولی
با انگیزه و البته داشتن یک فیلم نامه خوب
را تجربه کنم.
•داستان جالب یک نقش

وی با داشتن دو دهه سابقه هنری در عرصه
بازیگــری ،تجربه همــکاری بــا کارگردان
های نام آشــنایی چون ســعید نعمــت ا،...
جــواد افشــار ،ســیروس مقــدم ،فــرج ا...
سلحشــور و اصغــر فرهــادی را در کارنامه
دارد .از او دربــاره خاطرات این همجواری
جویا می شــویم که غزالی نقبی بــه دوران
نوجوانی خــود در ســال  1378و بازی در
نقش کوتاهش در مجموعه «داســتان یک
شــهر» اصغر فرهادی می زند و تعریف می
کند :وقتی خاطــرات آن دوران را در ذهنم
مرور می کنــم ،می بینم چقــدر فرهادی از
همان اوایل کارش شــیوه بــه خصوصی را
در کارگردانــی و بازی گرفتــن از بازیگران
داشت و حتما این روش در تحسین و اقبال
جهانــی به آثــار وی بــی تاثیر نبوده اســت.
این هنرمند جوان ماجرای جلوی دوربین
فرهادی رفتــن اش را این طــور تعریف می
کند :یادم هست که وقتی برای یک اپیزود
از «داستان یک شــهر» در خدمت فرهادی
بودم ،او تا لحظه جلوی دوربین رفتن ما به
بهانههایمختلفازدادندیالوگهاپرهیز
می کرد .البته ما توضیح صحنه را داشتیم و
توجیه شده بودیم اما تا آخرین لحظات برای
این که تازگی و جذابیت عکس العمل های
بازیگران جلوی دوربین حفظ شود ،متن را
به ما نمی داد.
وی اضافــه مــی کند :فرهــادی معتقــد بود
عکس العمل های لحظه ای بازیگران گاها
با تمرین های فراوان از دست می رود و این
جزو شیوه هایش بود .یعنی تا زمانی که صدا
و دوربین رفته بود ،من هنوز متنی نداشتم و
وقتی به آقای فرهادی گفتم ،فقط متن آماده
را به اندازه یک دور روخوانی به من نشان داد
و حتی به دســت خودم نداد و فــورا با فرمان
حرکــت ،بــدون آن که متــن را حفــظ کرده
باشــم ،جلوی دوربین رفتــم .غزالی به زعم
خود این روش کار فرهادی را بیشتر توضیح
می دهد :اعتقادش این بود که اگر اشــتباه
نگوییم و شبیه دیالوگ فحوای کالم را بدون
انحراف از کلیت ماجرا برسانیم ،ادبیات مال

خودمان می شود و همین کافی است .چون
آن اتفاقی که از دل این شیوه بازی بیرون می
آید ،زنده است و تبدیل به زندگی می شود.
•می خواهم بازیگری ماندگار شوم

مثل همــه آدم ها او هم آرزوهایــی دارد .اما
بیشتر جهت آرزوهایش متوجه دنیای حرفه
ای اوســت .دوســت دارد در هنــر بازیگری
مانــدگار شــود .وی اضافــه مــی کنــد :می
خواهم ادامه دهنده خوبی برای هنرمندان
بزرگ و پیش کســوتی چون علی نصیریان،
محمدعلی کشــاورز ،جمشــید مشــایخی،
داوود رشــیدی ،خســرو شــکیبایی ،پرویــز
پرســتویی ،مهــدی هاشــمی و ...باشــم.
از لحظــه لحظه بــازی هــای این اســتادان
آموختــه ام و از این میان از نقــش آفرینی ها
و حتی شخصیت واقعی استادان نصیریان
و پرستویی بیشتر استفاده می کنم .بازیگر
فیلم ســینمایی «اعترافات ذهن خطرناک
من» در ادامه به آرزوی زندگی شخصی خود
هم این طور اشــاره ای می کند :مــن بر این
باورمکهبازیگریزیرمجموعهزندگیواقعی
بازیگران است و ما اول انسان هستیم و باید
زندگــی خودمان را ســامان ببخشــیم تا در
وهله بعد کارمان را درست کنیم .آرزومندم
هیچ گاه لحظــات بــد کاری ام اختاللی در
زندگــی شــخصی ام ایجــاد نکنــد و بتوانم
این دو فضــا را از هم تفکیک کنم و همیشــه
زندگی ام برایم در اولویت باشد.
غزالی هشت سالی است که به شهر مشهد
و حــرم حضــرت رضــا(ع) ســفر مــی کنــد.
ســفری که مثل نذر برای او احساس تعلق و
وابستگی ایجاد کرده است .دوست دارد تا
زمانی که نفس می کشــد به این عهد قلبی
میان خود و حضرت رضــا(ع) پایبند بماند.
وی در ادامــه این احســاس و دلدادگی را از
نگاه خود معنا می کند و می گوید :حال دلم
در این تشرفات هر ساله وصف ناپذیر است و
یک سال پیش رویم را با این پابوسی تضمین
می کنم و در طول سال الطاف فراوانی را در
ذره ذره لحظات زندگی خودم احساس می
کنم .نشانه هایی می بینم که برایم به شدت
ارزشمند هستند .مطمئنم نور وجودشان در
جای جای زندگی ام جریان دارد.

ریسک ها و چالش های فراروی
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

کشاورزی یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی
کشور است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی،
رشــد اقتصادی ،ایجاد اشــتغال و در نهایــت تولید
ناخالص ملی دارد .این بخش ســهم شایان توجهی
از صادرات غیرنفتی را نیز به خــود اختصاص داده
و بر این اســاس می توان گفت که رشــد آن تا حدود
زیادی تعیین کننده رشــد اقتصادی است ،چرا که
سرمایه گذاری در این بخش عالوه بر اشتغال زایی،
به دلیل ارتباط با ســایر بخــش ها ،به رشــد تولید و
اشتغال کمک می کند .با توجه به اهمیت کشاورزی
در رشد و توسعه اقتصادی و توان و قدرت سرمایه در
افزایش تولید محصوالت کشــاورزی و توســعه این
بخش ،چگونگی ســرمایه گــذاری در آن از اهمیت
ویژه ای برخــوردار اســت .ضرورت جذب ســرمایه
گذار در بخش کشاورزی و افزایش موجودی سرمایه
این بخــش بــه دلیــل توانایــی آن در ایجــاد فرصت
های شغلی و جذب بیکاران انکارناپذیر است ،زیرا
افزایش ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزون
بــر ایجاد مشــاغل جدیــد و کاهش نرخ بیــکاری در
کشور ،درآمد کشاورزان را نیز افزایش می دهد و از
این راه مهاجرت آن ها به شــهرها کاهش می یابد و
توزیع درآمد را نیز بهبود می بخشــد .حال با عنایت
به این که منابع تامین ســرمایه در کشــور ما محدود
است ،تعیین اولویت سرمایه گذاری اهمیت زیادی
دارد .از این رو اولویت های سرمایه گذاری در بخش
کشاورزی؛ توسعه کشت در محیط های کنترل شده
مثل گلخانه و ( ...بــا هدف افزایش بهــره وری آب؛
تولیدات خارج از فصل و ارزش افزوده باالتر) توسعه
کشت گیاهان دارویی( کم آب طلب و ارزش افزوده
باالتر)؛ توسعه و تکمیل زنجیره های یکپارچه تولید
در محصوالت مختلــف دام ،طیور ،زراعــی ،باغی و
توسعه و نوســازی صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف
فراوری محصوالت خام و کسب ارزش افزوده باالتر
است.ذکرایننکتهضروریاستکهماهیتفعالیت
های بخــش کشــاورزی خطرپذیری زیــادی دارد و
عوامل بســیاری خارج از اراده مدیر واحد تولیدی،
روی عملکرد و بهره وری محصوالت تاثیرگذار است.
ضمن این که در بحث فروش نیز تولیدکننده بدون
توجه به قیمت تمام شده محصول ،ناگزیر به عرضه
تولیدات به بازار است .البته چنان چه سطح قیمت
ها در بــازار آزاد باالتر برود ،بالفاصلــه راهکارهای
مختلــف(واردات و  )...بــا هدف کاهــش قیمت در
بازاربدونتوجهبهمنافعتولیدکنندهدنبالمیشود
(البته حمایت هایی که در این شرایط از تولیدکننده
می شود ،انگیزشــی نیست) و اگر ســطح قیمت ها
کاهش یابد عمــا تولیدکننــده محکوم بــه فروش
کاالی تولیدی اســت .از طرفی موضــوع بهره وری
هم در بازدهی فعالیت های بخش کشاورزی بسیار
مهم اســت که مســتقیما به تولیدکننده و دســتگاه
های متولی مرتبط می شــود .با ایــن حال با اندکی
حمایت؛ فعالیت های کشــاورزی بازدهی رضایت
بخشــی خواهد داشــت و موید این مطلب مراجعه و
ورود متخصصان و ســرمایه گذاران از ســایر بخش
ها ،به منظــور فعالیت در بخش کشــاورزی اســت.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با موانعی نیز رو
به روســت که از جمله آن می توان به وجود مشاغل
کاذب ،سودآور و زود بازده مثل فعالیت های واسطه
گــری ،نارســایی صنعــت بیمــه کشــاورزی ،خرده
مالکی شدید و قانون ارث ،آسیب پذیر بودن فعالیت
های بخش کشاورزی از عوامل قهری و سایر عوامل
محدود کننده تولید ،نبود اسناد رسمی برای اغلب
اراضی زراعی و باغی ،نرخ باالی ســود تســهیالت
بانکــی (غالب تســهیالت از محــل منابــع داخلی و
با نــرخ مصوب شــورای پــول و اعتبــار پرداخت می
شــود) و  ...اشــاره کنیم .نکته قابل تامل آن اســت
که شــوک های غیرکنترلی ممکن اســت در کوتاه
مدت ،ســوددهی فعالیت های بخش کشاورزی را
افزایش دهد و موجــب خرســندی تولیدکنندگان
شــود ولی در طوالنی مدت با تاثیر معناداری که بر
تضعیف قدرت خرید مردم ،گران تر شدن مواد اولیه
و ایجاد دشواری در دسترسی به عوامل تولید خواهد
گذاشت ،عمال سوددهی بخش کشاورزی کمتر و به
تبع انگیزه ورود ســرمایه گذار به این بخش کاهش
خواهد یافــت .در پایان باید گفت ،ســرمایه گذاری
در بخش کشاورزی با ریسک و چالش های فراوانی
از جمله سیاست های اقتصادی مواجه است با این
حال بایــد در جهت رفع این مســائل تالش کرد .آن
چه مسلم است ،سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
بیشترین حساســیت را با توجه به میزان تسهیالت
اعطایی به این بخــش دارد که در نتیجه با تخصیص
بهینه و هدفمند منابع مالی می توان سرمایه گذاری
در این بخش را افزایش داد.

